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 چکیده: 

انتظار  ،شــود یم دیرمفیو غ یتکرار یهــا تیاز زمان شهروندان صــرف انجام فعال یبخش عمده ا با ساختار قدیمی یدر شــهرها

آلودگی  ن،یســنگ یها کیخدمــات و معطل شــدن در تراف افــتیکاال و در دیخر یبرا یطوالن یمسافت ها مودنیدر صف  ها، پ

 و..... . زیر ساخت های مخابراتی ،شهری استانداردساختار فرسوده، زیرساختهای غیر  ،هوا، مشکالت زیست محیطی

: شامل اقتصاد هوشمند، ترابری هوشمند، محیط ی هوشمندا و مولفه هاشهری با زیرساختاره برای برطرف کردن این چالش ها نیاز به

ر ساخت لفه ها و زیبرای طراحی این مؤکه  زیست هوشمند، شهروندان هوشمند، سبک زندگی هوشمند ومدیریت اداری هوشمند است

 را پردازش این از حاصل اطالعات و هپردازشکرد را شده ذخیره دادههای ندبتوا تا است ابزاری به نیاز ها هوشمند درشهر هوشمند،

 وشمند ، جایگاه خاصی در طراحی شهر هوثری مؤابزار داده کاوی به عنوان در این میان که هد؛د قرار کاربران و دولت دراختیار

هوشمند وکاربردهای داده کاوی با مقاالت مرتبط با موضوع شهر  با مرورسعی شده است  دراین مقاله    پردازش داده بزرگ دارد.

 در پایگاه لفه های هوشمند سازی شهر هوشمندشهر الکترونیک، داده کاوی، مؤ: شهرهوشمند، ش جستجوی کلید واژه ها که شاملرو

ای ، زیرساخت هلفه های هوشمند سازیتعاریف، مؤ ادامه پس از بیان مفاهیم و درو انگلیسی پرداخته شود  ی وهای اطالعاتی فارس

ند سازی ممکن موانع ایجاد هوشم اگرچه بیان همه ضرورت ها و سی شد.برر در توسعه شهر هوشمند و نقش داده کاوی شهر هوشمند

را درقبال زندگی در شهر هوشمند را در ذهن  و دولت ظایف هر شهروند شاید بتواند دید کلی شهر هوشمند و و نیست، اما این مقاله

 رفاه همه شهروندان را فراهم سازد.  یر حرکت به سوی آسایش ومس واننده ایجاد کرده و خ

 

 شهرهوشمند.، شهر الکترونیک، داده کاوی، طراحی شهرهوشمند  واژه های کلیدی:
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 مقدمه:
 زندگی برای را محیطی و کرده غلبه موجود های چالش بر تا است کوشیده همواره بشر و است دگرگونی حال در پیوسته جهان

 تمدن خاستگاه عنوان به شهرها راستا، این در. یابد دست زیستن، کیفیت از رضایت احساس باالترین به آن در که سازد فراهم خویش

 و ها نارسایی و مشکالت از رهایی برای را اندیشمندان پیوسته شهری، پیچیده فضای و بوده مختلف علوم توجه مورد همواره بشری

 سطح در تغییر سیر سوم، هزاره در. است نموده وادار شهری جدید ساختارهای ایجاد و اصالح فکر به زندگی، متعالی حد به رسیدن

  ،..( و انرژی ونقل، حمل اطالعات، فناوری و ارتباطات)  گوناگون های فناوری توسعه و معرفی شهری، مدیریت از شهروندان انتظارات

 های روش با را پایدار وضعیت به دستیابی که نموده فراهم را شرایطی...  و محیطی زیست های نگرانی دنیا، در شهرنشینی رفتار تغییر

 به یکپارچه نگاهی با تا کوشند می دنیا سراسر در شهری ریزان برنامه نتیجه در. است ساخته ناممکن شهری، توسعه و اداره کنونی

 . [1] دهند توسعه امروز دنیای جدید انتظارات به گویی پاسخ هدف با شهرها توسعه برای را هایی مدل شهرنشینی،  ابعاد تمامی

 گفته شهری شهر هوشمند به کلی طور به. است هوشمند شهر توسعه شهری، ریزی برنامه عرصه در جدید مفاهیم این از یکی

 شهروندان زندگی کیفی سطح ارتقای دنبال به ارتباطات، و اطالعات فناوری ویژه به جدید های فناوری  از گیری بهره با که شود می

 داشته خاصی های مشخصه و ابعاد باید اطالق شود،«  هوشمند»  صفت شهری به که آن برای. است پایدار اقتصادی توسعه ایجاد و

 . [1]گیرند می نظر در آن برای را متفاوتی ابعاد مختلف منابع است، امروز دنیای در جدید مفهومی هوشمند شهر که جا آن از. باشد

 بتوان تا است ابزاری به نیاز ،هوشمند شهر های سیستم در شده ذخیره دادههای باالی حجم و پایگاهی سیستمهای گسترش با

داده  ،ابزارها این از یکی.داد قرار کاربران و دولت دراختیار را پردازش این از حاصل اطالعات و پردازشکرد را شده ذخیره دادههای

 این. گرفت شکل دادهها در دانش جستجوی برای  80  دهه اوایل در ها داده پایگاه از استفاده و ایجاد با همزمان  که استکاوی 

 دادههایی چنین از بهرهبرداری میروند. بکار کاربران انگیزههای و اهداف، ها( سازمان و )شهروندان کاربران رفتار ثبت برای دادهها

 سیاستهای اتخاذ و تخلفات کشف ،آنان رفتارهای و نیازمندیها ،ها سازمان و شهروندان بیشتر شناسایی در را دولت

 . [2]یاریمیدهد،مناسب
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 پیش زمینه مقاله:
 که ی به این نتیجه رسیدندقاتیو تحق یشهر هوشمند از نظر مراکز علم یها شاخص یبررسهمکاران در مقاله ای با عنوان  شهبازی و

ص های شهر هوشمند استخراج گردیده محققین ارائه شده، شاخ پس از بررسی تعاریف مختلفی که از نظر مراکز علمی، پژوهشگران و

مدیریت  شهروندان، دولت و زیر ساخت ها، مردم و ارتباطات، محیط زیست پایدار، خدمات و در چند دسته کالن، فناوری اطالعات و

 نکات کلیدی بندی کرده و میزان کاربرد هریک از شاخص ها ونقل دسته  حمل وروش زندگی و  فیت واقتصاد، کی شهری، امور مالی و

 . [4] کردند مشخص را

 یطراح یتادر راس یچهارچوب ائههوشمند و ار شهر یشدایپل علی بررس با عنوان اصول طراحی شهر هوشمند، بهای در مقاله  پوراقدام،

شهر هوشمند  یطراح یبرا ازیول مورد نو اص پرداخت فورد انگلستان در براد 2013با توجه به کنگره شهر سازی سال  شهر هوشمند

 . [5] ئه کردارا را  موفق

 شهر مفاهیم نبیااز  پس ،هوشمند دستیابی به شهرجایگاه شهر الکترونیک در  نقش وهمکاران در مقاله ای با عنوان  خزائیان و

 شهر نقش ،سپس و یددگر نهوشمند بیا شهر به ستیابیددر نیکولکترا شهر نقش تبیین رمنظو هوشمند، به شهرو  نیکولکترا

                    . [6]مورد بررسی قرار دادرا  هوشمند در نتیجه، دستیابی به شهر  در دستیابی به هر کدام ازآنها و نیکولکترا

مند هوش یحکمران گاهینقش و جا نقش آن در تحقق شهرهای هوشمند، به بررسی در مقاله ای با عنوان حکمرانی هوشمند و برنا

استدالل  گونه نیشهر هوشمند، ا یعملکرد فیهوشمند و تعار یحکمران یها یژگیو قیپس از تطب پرداخت.در تحقق شهر هوشمند 

هوشمند، طرح شهر هوشمند محقق نخواهد  یشهر هوشمند است و بدون حکمران کیهوشمند الزمه وجود  یکه وجود حکمران کرد

به ارائه خدمات مطلوب،  یابیدست یاما برا است. یمهم و ضرور اریبس زیشهر هوشمند ن کی گرید یها لفهؤوجود م نکهیضمن ا شد.

ابتدا  دیهوشمند بود، با یشهرها یکه از اهداف اصل یشهر یها رساختیز یکپارچگی نیبه شهروندان و همچن یروز و شبانه تیفیباک

   [7] هوشمند محقق گردد. یحکمران

همکاران در مقاله ای با عنوان بررسی نقش شهر الکترونیک در توسعه پایدار شهری، به بررسی نقاط قوت و ضعف و  عطائی فر و

و  یطیمح ستیبا کاهش مسائل ز کیشهر الکترون اند.تهدیدهای شهر الکترونیک در توسعه پایدار شهری پرداخته  فرصت ها و

مفهوم شهروندی فعال  تیشــهروندان و تقو یمند تیرضا شیافزا نیدر شهرها و همچن یتغال و بهره ورشا جادیشهرها، ا یکیاکولوژ

 ی نهیزم جادیبه شهروندان و ا یو اطالع رسان یشفاف ساز ازمندین کیحال تحقق شهر الکترون نیدر ع می گردد. شهری، تیریدرمد

می باشند و  دیتوسعه در عصر جد یموتور واقع یکیالکترون یمی باشد. شهرها یشهر تیریاستفاده از نقطه نظرات شهروندان در مد

به توسعه  یابیجهت دست یضرور یامر ک،یالکترون یبه شهرها لیجهت تبد یسنت یشهرها یرو شیحرکت در جهت رفع موانع پ

   . [8] می باشد یشهر داریپا

ی به بررس لفه های توسعه پایدار،در مقاله ای با عنوان ارزیابی تأثیرات هوشمند سازی شهر با تأکید بر مؤ همکاران احمدی و

 .  [9]ویژگی های شهر هوشمند پرداختند

پورتال شهری  الزامات و کردهایرو یبررسبه  میرزائیان در مقاله ای با عنوان نقش وجایگاه پورتال های شهری در شهر هوشمند،

 شهر قرار داردو تیریمد اریدراخت که یخود در حال یدرکنار تمام کارکردها یپورتال شهرشهر هوشمند می پردازد،  به یابیدستدر 

شهروندان درقالب  تیبلند رضا یمناسب در تحقق معان یتواند به عنوان راه کار یکند م یفامیرا ا یوخدمات یدرنقش اطالع رسان

 .  [10] مطلوب و شهر عدل مطرح گردد یشهر یتحقق حکمران
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لفه ها و هوشمند، مؤمبانی و مفاهیم شهر الزامات قانونی آن، به بررسی  همکاران در گزارشی با عنوان شهر هوشمند و فقیهی و

و سپس مرور کلی بر شهر های موفق در هوشمند سازی را در کشورهای متفاوت بررسی می  ویژگی های شهر هوشمند می پردازند

لفه های هوشمند شامل اقتصاد هوشمند، ترابری هوشمند، به شهری گفته می شود که دارای مؤ در این مقاله شهر هوشمند کنند.

از جمله شناخته ترین شهرهای  وشمند است.مدیریت اداری ه محیط زیست هوشمند، شهروندان هوشمند، سبک زندگی هوشمند و

هوشمند می توان به سونگدو و بوسان )کره جنوبی(، وین )اتریش(، نیویوریک )ایاالت متحده(، توکیو)ژاپن(، سیدنی)استرالیا(، 

آخرین تصمیمات اتخاذ  درایران نیز طبق .فرانکفورت)آلمان(، لندن)انگلستان(، بارسلونا)اسپانیا(، آمستردام )هلند(، کوپنهاگن)دانمارک(

  . [11] تهران هدف گذاری شده است شده در وزارت کشور، هوشمند سازی حداقل پنج شهر ارومیه، اصفهان، تبریز، مشهد و

وضعیت ایران در ارتباطات مجازی، فضای سایبری  ،موانع ایجادشهر هوشمند درایران بهزادفر در مقاله ای با عنوان ضرورت ها و

 :بردمی را به طور اختصار نام  وشمند سازی درایرانموانع پیش روی ه هوشمندبررسی کرد،وشهر 

ن شهرها وحوزه های تراکم جمعیت به ویژه در کالیک وآلودگی های زیست محیطی شهرها،  تراف : زمینه های نامطلوب شهری -1

وزه های شهری فقر نشین وحاشیه ای، های پرتراکم وحاستفاده از فضاهای مسکونی ناسالم در بخش  فقر مسکن وخاصی از شهرها، 

 آموزش وپرورش. بانکی و –مشکالت نظام پولی فضایی در عرصه های همگانی شهرها،  مشکالت کالبدی واختالف طبقات اجتماعی، 

 مشکالت وموانع توسعه سیستم های زمینه ساز هوشمند درایران و راه حل های مقدماتی:   -2

روهای متخصص ومراکز تحقیق وتوسعه، کمبود آموزش کمبود نیعدم وجود یک تشکیالت منسجم، گرانی سیستم های الکترونیک، 

استفاده از عدم وجود قوانین مدرن در حال  ارتباط با های سنتی وعدم وجود رقابت سازنده، حاکمیت سیستم مردمی وتبلیغات، 

 [12]، به ویژه زیر ساخت های مخابراتیت های مورد نیازمحدودیت زیر ساخسیستم های الکترونیکی، 

نقش بانکداری مجازی  بررسی، به حاتمی درمقاله ای باعنوان بانکداری مجازی رهاورد توسعه خدمات الکترونیک در شهر هوشمند

ی تریــن و کاربردی از اصل بانکــدارى مجازى یکى در تحقق هوشمند کردن فرآیندهای شهری می پردازد. در این مقاله با بیان اینکه

، باشد. بانکدارى مجازى با بانکدارى الکترونیکى فعلى بســیار متفاوت اســتی ترین نمونه از خدمات الکترونیکى در شــهر هوشمند م

حتما در اندازى برخى ســرویسها مثل واگذارى سپرده، درخواســت چک و غیره  در بانکــدارى الکترونیکى کاربر باید بــراى راه

شــعبه بانــک حضور پیــدا کند، امــا در بانکدارى مجــازى کاربر به هیــچ وجه براى دریافت خدمــات، نیاز به حضــور فیزیکى 

هاى مجازى  اندازى بانک نماید. لذا راهی ندارد و با اســتفاده از هویــت مجازى خود، اقــدام به انجام کلیه عملیات بانکى خــود م

گردد و اقدامات ی ه مقدمات فراوانى دارد که تنها بخشــى از آن به شبکه مخابراتى و زیرســاخت هاى ارتباطى و اینترنتى باز منیاز ب

  . [13] عمده براى توســعه آن مربوط به فرهنگسازى و ایجاد اقبال عمومى به این پدیده است

در حوزه مدیریت به بررسی کاربردهای داده کاوی  ونقل شهری،نقش داده کاوی درمدیریت حمل  ارسا در مقاله ای با عنوانپ

ایجاد نقشه راهی برای استفاده هرچه بهتر از داده کاوی در شهر هوشمند ومشخص کردن تکنیک ها،  حمل ونقل شهری پرداخت و

شهر هوشمند احتیاج به هوشمند  ابتدا برای ایحاد یکدر این مقاله مدل ها و روش های آنالیز مورد نیاز برای رسیدن به شهر هوشمند.

سازی سیستم داریم وبدین منظور باید سیستمی خودکاروبدون نیاز انسان داشته باشیم تا بتوانیم احتماالت موجود را پیش بینی 

 مورد تست قرار دهیم تا ببینیم که چه میزان را به درستی پیش کنیم، پس باید سیستم را آموزش داده و بعد ازهر مرحله آموزش

 [14] بینی کرده است.

 تیکارت بل یها تراکنش یکاو حمل ونقل شهر تهران با استفاده از داده یزیبرنامه ر ای با عنوان مقالهسانیانی وهمکاران در 

ترین چالش انواع سیستم های حمل ونقل عمومی ودر راس آنها سامانه تندرو، چگونگی استفاده از سیستم  مهمبه بررسی  ،یکالکترون

، هدف سیستم های حمل ونقل عمومی جابه جایی انبوهی از مسافران در ساعت می پردازدموجود شهری به صورت کارآمدتراست.های 
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های اوج ترافیک به ویژه سفرهای کاری است، ازاین رو، باید از نظر ظرفیت جابه جایی مسافر نیز مورد ارزیابی قرار بگیرند.   در این 

لی سامانه های تندرو اتوبوس تهران و ارائه راهکارهای مدیریتی جهت بهبود وضع فعلی و رفع چالش پژوهش حاضر، تحلیل وضعیت فع

های پیش رو در استفاده از این زیر سیستم حمل ونقل می باشد.دراین راستا، سامانه تندرو به عنوان مورد مطالعاتی مورد تحلیل 

از سفرهای این سامانه به کمک روش خوشه بندی، داده کاوی، نیازمند وبررسی قرار گرفته است.با تحلیل وبررسی جمع آوری شده 

   [15]ی به سرویس بیشتر در ساعات مشخصی تعیین و برای حل مشکل، راهکارهایی ارائه شده است.

به بررسی کاربردهای داده  ،کیدرشهر الکترون یطور خاص، داده کاو و به یداده کاو یانواع کاربردها درمقاله ای با عنوان کیانی،

ارتباط با مشتری، کاربردهای داده کاوی درکتابخانه ها و محیط های کاوی در کسب وکار هوشمند بانک، داده کاوی در مدیریت 

دانشگاهی، داده کاوی ومدیریت موسسات دانشگاهی، داده کاوی ومدیریت بهینه وب سایت ها، داده کاوی ومدیریت دانش، داده کاوی 

موزش عالی، کاربردهای داده کاوی در پلتفرم شهر الکترونیک پرداخت.داده کاوی در شهر الکترونیک نقش مهمی درتنظیم اهداف در آ

دولتی، کشف رفتار شهروندان وتخمین زمینه های فعالیت آینده آنها با توجه به تولید هر روزه حجم عظیمی از داده های دسترسی 

 [16]رونیک از سوی دیگر است.شهر الکت کاربران در سیستم های

کاربردهای داده کاوی و چالش های پیاده سازی  به بررسی ،کیدر شهر الکترون یکاو داده سعدی وهمکاران در مقاله ای با عنوان 

وتولید دراین مقاله از داده کاوی به عنوان ابزار بالقوه سودمند برای کاوش داده های دولت موفق آن در شهر الکترونیک می پردازند،

درصد از دانش سازمان ها به صورت متن ذخیره می  80از طرفی اکنون پشتیبانی خوب برای تصمیمات وتحلیل های دولت می باشد.

 [2]شود وانتظار می رود که متن کاوی یکی از مهم ترین تکنولوژی ها درآینده باشد.

 روش کار:

با روش جستجوی  ، کاربرد داده کاوی در شهر هوشمندسعی شده است، با مرورمقاالت مرتبط با موضوع شهر هوشمند دراین مقاله

ند، شهر الکترونیک، شهرهوشمند، طراحی شهرهوشمند، شهر هوشمند موفق، نیازها و راه حل های شهر هوشم: کلید واژه ها که شامل

روش تحقیق این مقاله ، پرداخته شود ی وانگلیسیدر پایگاه های اطالعاتی فارس هوشمندلفه های هوشمند سازی شهر داده کاوی، مؤ

 ثر در هوشمند سازیتعریف شهر هوشمند، پارامترهای مؤ مقاله بررسی و مرور هدف. بود کتابخانه ای بر مطالعات اسنادی ومبتنی 
 .بوده استبا رویکردی تحلیلی وتوصیفی  شهر هوشمند، نقش داده کاوی در ساختارهای شهر هوشمند،

 یافته ها:
ساعته ( خدمات شهری  24 پیشینه این مقاله ذکر شد، شهر هوشمند شهری است که به صورت شبانه روز )با مرور مقاالت که در 

خدمات  کانی به اطالعات ودرآن در جریان است، به عبارتی شهروندان می تواند به صورت آنالین از طریق اینترنت، در هر زمان و هر م

 دسترسی داشته باشند. با کیفیت وضریب ایمنی باال  د نیاز خودمور

 ییو کارآ کپارچگییهوشمندی،  شیزاهوشمند برای اف انشیای راه دسازی شهر با استفاده از فناوریشهر هوشمند، نتیجه هوشمن

است که شامل اداره شهر، آموزش، خدمات درمانی، امنیت شهر  کیازو خدمات اساسی مورد نی ها رساختیدهنده ز اجزای تشکیل

 [18] شود. ری،  انرژی و آب میتراب ،عمومی، امالک و مستغالت

 هیات برپاو ارتباط اتبر فناوری اطالع شهر هوشمند، شهری است که رسیدگی به مسائل شهری را با استفاده از راهکارهای مبتنی

 [11] دهد. محور(، سرلوحه کار خود قرار می ارکت شهرداریمتعددی در شهر وجود دارند  )مش اننفعیه ذتفکر ک نیا
 

 



 
 

کندتا کیفیت زندگی،  تفاده بهینه میاس رگید لیات که از فناوری اطالعات و ارتباطات )فاوا( و وسشهر هوشمند، شهری نوآور اس

های کنونی و  درحالی که سازگاری و مطابقت با نیازهای نسل، ا دهندرا ارتق رییپذ عالوه رقابت عملیات شهری و خدمات، به ییکارا

 [19] .کند تضمین می محیطی، ستیاجتماعی و ز های اقتصادی، به جنبه هآتی را با توج

 د:هسته شهر هوشمن یاصل یاجزا
 ( یو نرم افزار یسخت افزار رساختی)ز   یفن آور - 1

 (، تنوع ، آموزش  تیمردم )خالق - 2

 ی )حکومت ها وسیاست ها (حقوق یمبان - 3

 دهسته شهر هوشمن یاصل یاجزا 2نمودار شماره 
 

 
 :زیر استفاده می کند مقاصد از فناوری اطالعات برای هوشمندشهر

  استفاده از زیرساخت های فیزیکی)جاده ها، فضاهای ساخته شده و دیگر دارایی های یک شهر( از طریق هوش مصنوعی و

 .داده ها به منظور حمایت از توسعه خوب اقتصادی، بهداشتی، اجتماعی و فرهنگیتحلیل 
 وری باز و مشارکت الکترونیک و بهبود آ مشارکت موثر مردم در حاکمیت محلی و تصمیم گیری با استفاده از فرایندهای نو

طراحی)اجزا مختلف شهر( با هوش جمعی نهادهای شهری از طریق حاکمیت الکترونیک با تاکید بر مشارکت شهروندی و 

 .کمک یکدیگر
 یادگیری، تطبیق و نوآوری و در نتیجه پاسخ اثربخش تر و فوری به شرایط در حال تغییر با بهبود هوش شهر. 

 :اشکال فوق الذکر هوش)انسانی، جمعی و مصنوعی( در شهرهای هوشمند به سه طریق تحقق می یابند
 هوش هماهنگ سازی(: Orchestration ) سسات یا نهادهای اجتماعی حل مشکل و اشکال ؤدر این حالت شهرها، مکه

 .مشارکتی ایجاد می کنند
 هوش توانمندسازی (:Empowerment intelligence )  در این حالت شهرها پلتفرم های باز، تاسیسات آزمایشی و

 .نندزیرساخت های هوشمند شهری به منظور دسته بندی نوآوری در مناطق مشخصی ایجاد می ک

 

 هوش ابزاری( :Instrumentation intelligence )  در این حالت زیرساخت های شهری از طریق جمع آوری لحظه ای

داده ها با تحلیل و مدل سازی پیش بینانه در مناطق شهری هوشمند می شوند نمونه ای از هوش ابزاری در شهر آمستردام 

 [22] .انجام شده است



 
 

مقاصد شهر هوشمند، ابتدا باید این مفهوم در چارچوبی خاص تحلیل شود. این چارچوب در اینجا به سه بعد به منظور دستیابی به 

 د:تقسیم می شو
 (Technological Framework)چارچوب فناوری -1

ناورانه مختلفی هستند فمفهوم شهر هوشمند به طور عمده بر استفاده از فناوری تکیه دارد. در واقع این مفهوم خود ترکیبی از مفاهیم 

 :که در کل مفهوم شهر هوشمند را شکل می دهند. این مفاهیم شامل موارد زیر می شوند
 شهر دیجیتال: (Digital City )  این مفهوم زیرساخت های سرویس محور، زیرساخت های ارتباطی و سرویس های نوآوری

هوشمند نیازمند ترکیبی از زیرساخت ارتباطی، زیرساخت را با هم ترکیب می کند. در واقع در این مفهوم یک جامعه 

محاسباتی سرویس محور برمبنای استانداردهای صنعت باز و سرویس های نوآور که نیازهای دولت، کسب و کارها و 

شهروندان را برآورده می سازند، می باشد. هدف در اینجا ایجاد محیطی است که در آن شهروندان به یکدیگر متصل شده و 

 .به راحتی اطالعات را در هرجای شهر به اشتراک گذارند
 شهر مجازی ( :Virtual City )  در این مفهوم کارکردهای شهری در یک فضای مجازی پیاده سازی می شوند. این مفهوم

ی شامل شهروندان و ماهیت های واقعی و یک شهر مجازی تشامل مفهوم شهر هیبریدی می شود که در برگیرنده حقیق

زی با آن شامل هویت ها و افراد مجازی است. در واقع این حقیقت از طریق ابزارهای فیزیکی مانند کابل ها، مراکز داده موا

 .ها و زیرساخت های فاوا محقق شده اند
 شهر اطالعاتی ( :Information City )  این مفهوم اطالعات محلی را جمع آوری کرده و آنها را به یک پورتال عمومی

)دولت( تحویل می دهد. در چنین شهری بسیاری از ساکنان قادر به زندگی و حتی کار در بستر اینترنت هستند زیرا می 

 عات بین خود شهروندان است. توانند هر اطالعاتی را از طریق زیرساخت های فاوا بدست آورند. البته بواسطه اشتراک اطال
 شهر هوشمند ( :Intelligent City ) این مفهوم در محیطی اجتماعی که در آن دانش، فرایند یادگیری و خالقیت اهمیت

زیادی داشته و سرمایه انسانی ارزشمندترین منبع در این شهر فناوری محسوب می شود. بطور خاص یکی از مهمترین 

این است که هر زیرساختی در آن به روز باشد، یعنی جدیدترین فناوری های مخابراتی،  ویژگی های یک شهر هوشمند

 .الکترونیکی و مکانیکی را داشته باشد
 شهرهای فراگیر  ( :Ubiquitous city )  در این حالت محیطی ایجاد می شود که شهروندان را به هر خدمتی از طریق

سترش یافته شهر دیجیتال هستند، زیرا تاسیسات از حیث قابلیت دسترسی خدمات متصل می کند. شهرهای فراگیر مفهوم گ

به هر زیرساختی وجود دارد. در این حالت استفاده شهروندان از هر دستگاهی برای اتصال به یکدیگر را ساده تر می شود. 
[22] 

 (:Humane Framework) چارچوب انسانی - 2 
هوشمند زیرساخت انسانی آن است که مواردی مانند مشاغل و نیروی کار خالق، شبکه های دانش یکی از محورهای مهم توسعه شهر 

 .و سازمان های داوطلب را در بر می گیرد
 شهر خالق :(Creative City) .خالقیت محرک کلیدی شهر هوشمند است و در واقع نوعی از آن محسوب می شود

زیرساخت های اجتماعی، برای مثال سرمایه فکری و اجتماعی عامل الینفک ایجاد یک شهر هوشمند در چارچوب انسانی 

اجتماعی بهره می برند و اگر آن هستند. این زیرساخت ها افراد و رابطه آنها را دربر می گیرند. شهرهای هوشمند از سرمایه 

 .ترکیبی از آموزش و پرورش، فرهنگ و هنر و تجارت و کسب و کار باشد ایجاد شهر هوشمند بسیار ساده تر است
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 شهرهای یادگیرنده( :learning city )  شهر یادگیرنده به ایجاد نیروی کار ماهر می پردازد. این نوع از شهرها در

انسانی رقابت پذیری را افزایش می دهند و در واقع نوعی از شهرها را شکل می دهند که یاد می گیرند که هوشمند   محیط

 .باشند. در واقع در این حالت شهر یاد می گیرد که چگونه می تواند از طریق فرایند یادگیری نیروی کار خود هوشمند گردد
 شهر انسانی(: humanity-city) تانسیل انسانی، بویژه نیروی کار دانشی بهره می برد. در این رویکرد، امکان این مفهوم از پ

تمرکز روی اموزش و ایجاد مرکز آموزش عالی که در آن شهر، افراد تحصیل کرده تری را می یابد، وجود دارد. در این حالت 

ملی باشد که نیروی کار بیشتری را شهر هوشمند شهری است که مملو از نیروی کار ماهر می باشد و این خود می تواند عا

 .به خود جذب می کنند
 شهر دانش( :knowledge city) هوشمند   این مفهوم به اقتصاد دانشی و فرایند نوآوری ارتباط می یابد. این نوع از شهر

بسیار به شهر یادگیرنده شباهت دارد، تنها تفاوت آن این است که شهر دانش بسیار به اقتصاد دانشی ارتباط می یابد و تمایز 

ان به تاکید آن روی نواوری بر می گردد. مفهوم شهر دانش به مفاهیم در حال تکاملی مانند شهر هوشمند و شهر آموزش 

 [22] دهنده نزدیک هستند.
 (:Institutional Framework) چارچوب نهادی - 3 

یک جامعه هوشمند تصمیمات توافقی و آگاهانه ای برای استقرار فناوری به عنوان کاتالیزوری برای حل نیازهای اجتماعی و کسب و 

کار می گیرد. خیلی مهم است که چنین استفاده از ای فناوری اطالعات و بهبودهای متعاقب آن بدون کمک های نهادها می توانند 

اقع دخالت نهادها برای موفقیت یک جامعه هوشمند ضروریست. رشد هوشمند بسیار حیاتی است زیرا چالش برانگیز تر باشند. درو

 ترافیکی، های گره مانند هایی فعالیت ،مشارکت بین شهروندان و نهادها در واقع واکنشی به روندهای بد فعالیت های روزمره است 

غایت نیست، بلکه ابزاری است که می تواند منجر به بازخلق شهرها رجمعیت و آلودگی هوا. گسترش فناوری خود یک پ های مدرسه

برای یک اقتصاد و جامعه ای جدید می شود. در مجموع باید تاکید کرد که شهر هوشمند نیازمند حمایت حاکمیت برای موفقیت 

 [22] .است
  مفاهیم  هوشمند سازی شهر هوشمند:

  (:Smart Economyاقتصاد هوشمند) -1

 ریسا نیداشته و همچن تیاطالعات و ارتباطات فعال یفناور نهیهوشمنداشاره دارد، که زم عیبا صنا ییاقتصاد هوشمند به شهرها

 . [3] دارد یارتباطات آنها جا دیتول یندهایاطالعات و ارتباطات در فرآ یکه فناور یعیصنا

  (: Smart Mobilityپویایی هوشمند)-2

روزمره  یفاده از آنها در زندگتو اس دیجد یها یبه فن آور یعموم  یرستجهت دس نهیفراهم آوردن زم یعنیهوشمند  ییایپو

مجموعه شهر هوشمند به  .شهرهوشمند مهم است یاطالعات و ارتباطات برا یفناور یها رساختیز تیفیدر دسترس بودن و ک .یشهر

محاسبات هوشمند اشاره به  .استی و خدمات متک یاتیح یها رساختیز یهوشمند اعمال شده به اجزا سباتمحا یاز فن آور یا

زمان  یاطالعات با آگاه یفناور یها ستمیدارد که س یسخت افزار، نرم افزار، و شبکه  ا کپارچهی یها یاز فن آور یدیسل جدن

ارائه می  مردم شتریب یو آگاه یریگ میکمک به تصم یبرا شرفتهیپ یو جو کیتراف لیو تحل هیو تجز یواقع یایاز دن یواقع

 . [3] گردد.فناوری اطالعات وارتباطات محرک های اصلی شهر هوشمند می باشد

  (:Smart Environmentمحیط هوشمند) -3

 شیافزا ،یهسته مفهوم از شهر هوشمند استفاده از تکنولوژد.هستن ستیز طیدر برابر مح یهوشمند، به دنبال ابتکارات یر هاهش

مرتبط مانند آبراه و فاضالب و  یها رساختیو ز یعیطب است.عالقه خاص به حفاظت از منابع یعیبهتر منابع طب تیریو مد یداریپا



 
 

شهر  یدرهنگام بررس دیبا نیشهر  دارند، بنابرا یو سرزندگ یداریبر پا  یریعوامل  تاث نیهمه  ا سبز مانند پارک است. یفضاها

دارد .  ستیز طیحفظ و حراست از مح یبرا دیجد یها یهوشمند  اشاره به استفاده از فناور طیهوشمند در نظر گرفته شوند. مح

 [3]  شود. یمشخص م ریهوشمند توسط عوامل ز طیمح

  (:Smart Governanceحکمرانی هوشمند) -4

باشد.حکومت  یم کیو استفاده هوشمند از دولت الکترون یو فعال، خدمات شهروند یاسیحکومت هوشمند  شامل  مشارکت  س

عمومی توصیف  /یمهم از شهر  هوشمند است که در مشارکت شهروندان و بر اساس  مشارکت  خصوص یژگیو کیهوشمند به عنوان 

 ختارسیز .اینپاسخگو و شفاف باشد دیهوشمند دارد که با یحکومت ها یها رساختیز یبه اجرا یحکومت هوشمند بستگ شده است.

حکومت هوشمند به  نیعالوه بر ا.ودش ایخدمات و ارتباطات مه یساز کپارچهیتبادل اطالعات،  ،یکارتا اجازه  هم کند یکمک م

 [3]اشاره دارد.  کیالکترون یدموکراس ایو  کیدولت الکترون لیاز قب د،یجد  یارتباط  یاستفاده از کانالها

 (: Smart Livingزندگی هوشمند) -5

 یکمک م اریشهروندان بس یزندگ تیفیمختلف که به بهبود ک یجنبه ها یگردآور یعنیهوشمند  یصحبت کردن در مورد زندگ

 [3]. رهیو غ یمسکن، گردشگر ،یمنیاز جمله فرهنگ، بهداشت، ا ،کند

 :  (Smart Peopleمردم هوشمند ) -6 

از شهر هوشمند وجود مردم هوشمند است.مردم هوشمند  بر اساس  مهارت ها و سطح   یتالیجیکننده شهر د زیعنصر متما

از  زیارتباط با جهان، ن یبرقرار ییو توانا یجمع یزندگ ،یکپارچگیهمچون  یتعامالت اجتماع تیفیشوند .ک یم فیشان تعر یآموزش

و   ل،یشهروندان و پرورش آگاهانه تر، تحص یزندگ تیفیشهر هوشمند  بر ک ی.پروژه ها دیآ یمردم هوشمند به شمار م قیادمص

 تیریشرکت در حکومت و مد یشهر برا نیا  یدهد اعضا یشهر  هوشمند اجازه م ن،یگذارد .عالوه بر ا یم ریمشارکت  شهروندان تاث

   [3] شهر فعال شوند.

 سازی شهر هوشمند: داهمیت داده کاوی در هوشمن
 است. هگذشت یسال ها یآموزش یدر هر سال برابر است با کل داده ها یدیتول یآموزش یحجم داده ها 

 تریلیون گیگا بابت است. 8/2با  برابر ایدن یاطالعات یها گاهیموجود در سطح پا یحجم کل داده ها 

  از کل داده ها آماده تحلیل و داده کاوی هستند. %3تنها 

  [20] از کل داده ها برای تحلیل استفاده می شوند. %5فقط 

  طبق آخرین گزارش شرکتIBM  میلیون متخصص حوزه داده کاوی نیاز  4/4بیش از  2015برای تحلیل اطالعات سال

 [21] است.

 :یشهر تیریدر مد یکاربرد داده کاو
ارتباط با  ،یشهر یفرهنگ یمهندس ،پسماند تیریمد، یخدمات شهر، یباسازیز، کیحمل و نقل و تراف، یشهر یزیرنامه رب

 یزیبرنامه ر، شهروندان یتمندیارتقاء سطح رضا یزیبرنامه ر، دیجد التیخدمات و تسه جادیا، یارائه خدمات اضطرار  ،شهروندان

، آنها ندهیآ تیفعال یها نهیزم نیکشف رفتار شهروندان و تخم، یزمان-یدادگان مکان یبرا ییایجغراف لیتحل، نآموزش شهروندا

 [17]  یو دولت یخصوص گریمختلف د یو ساختمان ها ییالیاطالعات امالک، آپارتمان، منزل و لیتحل
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 تیجه گیری:ن
با روش جستجوی کلید واژه ها  کاربردهای داده کاوی مقاالت مرتبط با موضوع شهر هوشمند و سعی شده است، با مرور دراین مقاله

 ی وهای اطالعاتی فارس ( در پایگاهالکترونیک، داده کاوی، مولفه های هوشمند سازی شهر هوشمندشهر : شهرهوشمند، که شامل

 ، زیرساخت های شهر هوشمندلفه های هوشمند سازیتعاریف، مؤ ادامه پس از بیان مفاهیم و در و  گرفتانگلیسی مورد بررسی قرار 

ند سازی ممکن نیست، اما این بیان همه ضرورت ها وموانع ایجاد هوشماگرچه  .سی شددر توسعه شهر هوشمندبرر و نقش داده کاوی

شاید بتواند دید کلی شهر هوشمند و وظایف هر شهروند را درقبال زندگی در شهر هوشمند را در ذهن خواننده ایجاد کرده،  مقاله 

ازدحام و تراکم : شهر هوشمند که شامل رین چالش هایمهم ت اما اه همه شهروندان را فراهم سازد.مسیر حرکت به سوی آسایش ورف

و زمان،  همراه با آلودگی گسترده نور، صدا، هوا و فضا و مسئله ترافیک ،کالن شهریت شب و روز در جمعیت های بزرگ و تفاوت جمع

حرکت جمعیت است. مهمترین مسئله در این شهر ها  منشاء یافتن چاره ای برای کاهش آالم ناشی از زندگی در اینگونه شهرها شده

نقلیه و یا ازدحام جمعیت در مراکز فروش و خدمات اداری و رفاهی شهر، علت اصلی  است. حرکت جمعیت اعم از حرکت با وسیله

 .می باشد اعم از مسائل انسانی شهری و یا حوادث و سوانح شهری در شهرهای بزرگ از مسائل شهری بسیاری

به ود که در زیرشهر هوشمند شامل سه یا چهار جزء اصلی می ش طرحبرنامه هستیم. یا  طرحیک  نیاز به شهر هوشمند طراحی برای

 صورت اختصار شرح داده می شود:
 این تعریف شامل حوزه جغرافیایی، اتصال بین شهرها و حومه شهرها و ،چیستتعریف دقیق اینکه یک جامعه مرحله اول : ابتدا باید 

 .توجه شود) ترافیک (  جریان حرکت افراد در این مناطق
مطالعه یک جامعه/شهر شامل شناخت شهروندان، نیازهای جاد یک شهر هوشمند، پیش از تصمیم گیری در خصوص ای :مرحله دوم 

 .کسب و کارها، ویژگی های منحصربفرد جامعه، مانند دامنه سنی شهروندان، تحصیالت، تفریحات و جذابیت های شهر می شود
ک خط مشی برای این کار که در آن نقش ها، مسئولیت ها، اهداف کالن و عینی تعریف شده اند باید صورت تهیه یمرحله سوم : 

 .گیرد. استراتژی ها و برنامه های مربوط به اهداف بدست خواهند آمد
 ، رویدادهای ورزشی ی بازاین کار با دخیل کردن شهروندان از طریق فعالیت های مربوط به دولت الکترونیک، داده هامرحله چهارم : 

 .صورت می گیرد
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